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© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

Światowe Obchody  
Święta Gurupurnima Online 9/10 lipca 2022 r. 

 
 

Om Sri Sai Ram! 

Serdecznie zapraszamy Was do uczestnictwa w Światowych Obchodach 

Gurupurnimy Online w dniach 9-10 lipca 2022 roku. Prosimy, przyłączcie się do nas, 

klikając na linku: https://www.sathyasai.org/live.  

Sri Sathya Sai – przesłanie uniwersalnej miłości to uniwersalny program 

skoncentrowany na głównych naukach Śri Sathya Sai Baby i pięciu wartościach 

ludzkich. Zapraszamy wszystkich wielbicieli, ich rodziny i przyjaciół, aby dołączyli do 

nas z tej wyjątkowej okazji. W programie obchodów Gurupurnimy znalazły się m.in. 

budujące przemówienia znakomitych gości z całego świata, inspirująca muzyka 

pochodząca z różnych kultur, krótkie filmy dokumentalne na temat służby i inicjatyw 

opartych na wartościach ludzkich oraz wspaniałe występy kulturalne z udziałem 

dzieci i młodych dorosłych. 

Dzisiaj zajmujemy się Edukacją w Wartościach Ludzkich. Według mnie edukacją 

jest jedynie rozwijanie wartości ludzkich. Prawdziwie wykształconą osobą można 

nazwać każdego, kto stara się zrozumieć ludzkie wartości: prawdę, właściwe 

postępowanie, pokój, miłość i niekrzywdzenie, każdego, kto z zapałem i z oddaniem je 

praktykuje i rozpowszechnia. Oczywiście istnieją obowiązki i nakazy związane 

z codziennym życiem oraz powinności wobec rodziny i innych osób, które należy 

wypełniać. W tym celu i aby zarobić na życie, być może będziesz musiał podjąć taką 

lub inną pracę. Możliwe, że będzie ci potrzebna znajomość nauk przyrodniczych. 

Jednak razem z tymi naukami musisz przyswajać wiedzę o wartościach ludzkich.  

Śri Sathya Sai Baba, dyskurs z 9.03.1986 r. 

Zaplanowaliśmy dwie sesje transmitowane Online, aby jak najlepiej dostosować 

się do uczestników z różnych stref czasowych. Link do transmisji będzie aktywny 

10 minut przed rozpoczęciem programu. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym 

wydarzeniu. 

Program rozpocznie się w dniu 10 lipca 2022 roku o godz. 5.00 rano czasu 

środkowoeuropejskiego. Natomiast retransmisja rozpocznie się w tym samym dniu 

o godz. 18.00 wieczorem czasu środkowoeuropejskiego.  

Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu, Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie, za to, że 

zjednoczył nas w jedną rodzinę i że możemy ofiarować naszą miłość i wdzięczność 

u jego boskich lotosowych stóp. Dżej Sai Ram. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

(dk) 
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